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RAPORT DE ACTIVITATE 

2021 

Subsemnatul SUCIU HORAȚIU, consilier PNL ales în cadrul Consiliului Local al Municipiului 

Târgu Mureș în urma rezultatului alegerilor locale din 2020, în conformitate cu art. 225 alin 

(2) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, conform căruia „Fiecare consilier local,

respectiv consilier judeţean, precum şi viceprimarii, respectiv vicepreşedinţii consiliului 

judeţean sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin 

grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale”, prezint următorul 

Raport de Activitate pentru anul 2021. 

Activitatea pe care am desfășurat-o  în calitate de consilier local în anul 2021 a fost 

structurată pe mai multe paliere. Astfel am procedat la promovarea unor proiecte de 

hotărâri, am participat la comisiile de specialitate în cadrul cărora am analizat proiectele 

de hotărâri care se aflau pe ordinea de zi, am participat la ședințe de CA din unitățile de 

învățământ, am avut  întâlniri periodice în sistem de videoconferință/ fizice cu colegii 

consilieri ai grupului PNL, întalniri de lucru cu consilierii aleși în cadrul CL, reprezentanți ai 

celorlalte partide, ședințe cu aparatul de specialitate al primarului și cu viceprimarii, 

precum și desfășurarea de activități de analiză, studiu, documentare conform legislației în 

vigoare pe fiecare proiect în parte. 

Nr.9/20.097 din 14.03.2022
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I. Roluri asumate 

În mandatul care mi-a fost încredințat, am făcut parte din comisiile de specialitate sau alte 

comisii constituite la nivelul Consiliului Local, astfel: 

1. Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului Târgu Mureş conform HCL 182 (3)  din 2.11.2020 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Târgu 

Mureş; 

2. Comisia de evaluare selecţionare şi jurizare a proiectelor , pentru activități nonprofit 

pentru tineri ,,Târgu Mureș Sprijină Tinerii” conform HCL nr. 190 (11) din 9 noiembrie 2020; 

3. Comisia constituită în vederea vânzării prin licitație publică a imobilelor  aflate în 

proprietatea privată a Municipiului Târgu Mureș conform HCL nr. 192 (13) din 9 noiembrie 

2020; 

4. Reprezentant al Consiliului Local al municipiului Târgu Mureș, cu atribuții aferente în 

consiliile de administrație în anul școlar 2020-2021 cf.  HCL 207 din 26 noiembrie 2020 în 

următoarele unități de învățământ:   

- Şcoala  Gimnazială  ,,Liviu  Rebreanu’’,  Grădiniţa  cu Program  Prelungit „Rândunica”, 

Grădiniţa  cu  Program Prelungit „Licurici”, Grădiniţa  cu Program Prelungit „Albinuţa”; 

5. Reprezentant al Consiliului Local al municipiului Târgu Mureș, cu atribuții aferente în 

consiliile de administrație în anul școlar 2020-2021 la la Colegiul Național „Unirea” cf.  HCL 225 

din 3 decembrie 2020; 

6. Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Târgu Mureș, cf. HCL nr. 253 din 28 

decembrie 2020; 

7. Cenzor al Fundației Social-Umanitar NOVUM FORUM din municipiul Târgu Mureș, cf. HCL 

362/28.10.2021; 
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II. Activitate în Plenul ședințelor Consiliului Local  

Am participat la dezbaterea proiectelor de hotărâri din cadrul ședințelor de comisii de 

specialitate, dar și în plenul ședintelor Consiliului Local.  Amendamentele propuse și luările 

de cuvânt se regăsesc la nivelul proceselor-verbale ale ședințelor, acestea fiind publicate 

pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Târgu Mureș. 

 

III. Proiecte de Hotărâri inițiate și adoptate în Consiliul Local 

- Hotărârea nr. 183 din data de 27.05.2021 - privind instituirea Premiilor anuale „Gaudeamus”, 

acordate şefilor de promoţie din unităţile de învăţământ de stat cu ciclu liceal din Târgu 

Mureş şi a Premiilor anuale „Excelenţă în Învăţământ”, acordate elevilor care obţin media 

10 la Evaluarea Naţională şi la Examenul de Bacalaureat (Inițiatori consilierii locali: 

viceprimar -  Győrgy Alexandru, Suciu Horaţiu, Voicu Bogdan Costin, Şarlea Horea Arthur, 

Tamási Zsolt-József, Berecki Sándor); 

- Hotărârea nr. 183 din data de 27.05.2021 - privind modificarea şi completarea art. 1 din 

Hotărârea Consiliului local municipal nr. 223/3.12.2020 privind actualizarea componenței 

Comisiei de Circulație a Municipiului Târgu Mureș (Inițiatori consilierii locali: viceprimar - 

György Alexandru, Suciu Horațiu, Voicu Bogdan); 

- Hotărârea nr. 353 din data de 28.10.2021 -  privind aprobarea Cererii de finanțare şi a 

devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții „Construire pod peste râul 

Mureș”, propus spre finanțare în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”(  

Inițiatori consilierii locali: Horațiu Suciu, Bogdan Voicu, viceprimar - Győrgy Alexandru, 

Șarlea Horea); 

- Hotărârea nr. 307 din data de 30 septembrie 2021 - privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului Local al municipiului nr. 10/2021 referitoare la aprobarea locaţiei în 

Piaţa Victoriei f.n. pentru grupul statuar „Şcoala Ardeleană” (Inițiatori consilierii locali: 

Horațiu Suciu, Bogdan Voicu, viceprimar - Győrgy Alexandru, Șarlea Horea); 
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- Proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii premiilor anuale „Excelsior”, acordate 

şefilor de promoţie din unităţile de învăţământ de stat cu ciclu gimnazial din Târgu Mureş 

(Inițiatori consilierii locali: viceprimar - György Alexandru, dr. Suciu Horaţiu, dr. Voicu 

Bogdan Costin, Şarlea Horea Arthur, Tamási Zsolt-József, Berecki Sándor, Frunda Csenge 

Orsolya, Kelemen Atilla Márton); 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului Premiilor anuale „Gaudeamus”, 

acordate şefilor de promoţie din unităţile de învăţământ de stat cu ciclu liceal din Târgu 

Mureş şi a Premiilor anuale „Excelenţă în Învăţământ”, acordate elevilor care obţin media 

10 la Evaluarea Naţională şi la Examenul de Bacalaureat în anul şcolar 2021-2022 (Inițiatori 

consilierii locali: viceprimar - György Alexandru, dr. Suciu Horaţiu, dr. Voicu Bogdan Costin, 

Şarlea Horea Arthur, Tamási Zsolt-József, Berecki Sándor); 

 

IV. Alte activități desfășurate 

Am adus în atenția echipei consilierilor PNL și a colegilor din Consiliul Local probleme pe 

teme legate de sănătate, educație și latura socială, în special, pe care sperăm să le 

transformăm în viitor Hotărâri de Consiliu. 

 

În relația cu cetățenii am răspuns prompt și am depus diligențe în scopul soluționării 

solicitărilor venite din partea fiecăruia. Am îndrumat practic toate aceste solicitări spre 

departamentele competente ale Primăriei și am urmărit soluționarea acestora 

îndeaproape, iar pentru celelalte am propus măsuri optime. Am sprijinit și sprijin 

implementarea proiectelor de impact pentru cetățeni, cu precădere cele centrate pe 

domeniul sănătății. 

 

Scopul meu în această perioadă a fost centrat pe soluționarea problemelor cetățenilor, pe 

relația lor cu administrația. Apoi am căutat să lucrez cât se poate de bine cu aparatul de 
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specialitate din cadrul Primăriei, am preluat de la cetățenii cu care m‐am întâlnit, care mi‐

au solicitat ajutorul cât mai multe informații pentru a putea reacționa rapid și corect privind 

problemele aduse în discuție. Am fost bucuros să văd că mi‐au fost adresate solicitări 

diverse, fiind aduse în atenția mea și a colegilor chiar și propuneri de proiecte care să vină 

în sprijinul cetățenilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Târgu Mureș 

Martie 2022 


